1.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży” zwane dalej OWS mają zastosowanie do transakcji dokonywanych pomiędzy stronami, przedmiotem których będzie sprzedaż
towarów stanowiących przedmiot działalności handlowej spółki Ekopol Górnośląski Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich - zwanej w treści niniejszych OWS
Sprzedawcą, na rzecz dowolnego podmiotu, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą, zwanego w treści niniejszych OWS Nabywcą.

2.

Niniejsze OWS stanowią integralną część każdej oferty, kalkulacji, umowy dostawy, umowy sprzedaży lub potwierdzenia zamówienia, a podjęcie współpracy stanowi
równocześnie automatyczną akceptację OWS przez Nabywcę.

3.

W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami w niniejszych OWS, a treścią potwierdzenia zamówienia, pierwszeństwo mają warunki podane w potwierdzeniu
zamówienia.

4.

Warunkiem skutecznego zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Nabywcę w dowolnej formie (pisemnej, ustnej, elektronicznej itp.) oraz pisemne potwierdzenie
zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedawca przyjął je do realizacji na warunkach w nim określonych.

5.

Nabywca ma prawo do rezygnacji z zamówienia w terminie do 24 godzin od momentu jego doręczenia, jednakże z wyłączeniem sytuacji, gdy całość lub część
zamówionych towarów została wyprodukowana.

6.

Sprzedawca przyjmuje, że jeśli zamówienie jest złożone na druku Nabywcy, a jest podpisane przez osobę inną niż właściciel czy też członek zarządu, to osoba podpisująca
zamówienie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Nabywcy do kwoty nie niższej niż wartość brutto zamówionych towarów.

7.

Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Nabywcy lub
osób trzecich, sprzedaż i dostarczenie towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.

8.

Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy Nabywca opóźnia się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek należności.

9.

W przypadku zamawiania przez Nabywcę towarów niestandardowych, wymagane jest wpłacenie przez Nabywcę zaliczki w wysokości minimum 30% wartości brutto
zamawianego towaru, chyba, że strony postanowią inaczej. Zaliczka zostaje rozliczona przy obiorze towaru (lub ostatniej jego partii) poprzez jej zaliczenie na poczet
zobowiązań Nabywcy, zaś w przypadku nie odebrania towaru przez Nabywcę, zostaje przez Sprzedawcę zatrzymana tytułem kary umownej.

10.

Jeśli Nabywca przekroczy termin płatności za dostarczony towar, Sprzedawca ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur,
których terminy płatności jeszcze nie upłynęły. Sprzedawca ma w takim przypadku również prawo wstrzymać realizację innych zamówień Nabywcy, będących na
jakimkolwiek etapie realizacji.

11.

Złożenie przez Nabywcę reklamacji nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za towar w ustalonym terminie.

12.

Nabywca zobowiązany jest do odbioru towaru w ustalonym terminie, jednak nie później niż do 7 dni od daty otrzymania awiza od Sprzedawcy. W przypadku
przekroczenia tego terminu Sprzedawca ma prawo obciążyć Nabywcę kosztami składowania towarów. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru zawinionej przez Nabywcę,
mogą powstać wady materiałowe będące wynikiem zbyt długiego magazynowania. Koszt ewentualnej naprawy obciąża w tym przypadku Nabywcę.

13.

Towar dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika na miejsce wskazane w zamówieniu, rozładunek towaru odbywa się staraniem i na koszt Nabywcy. Nabywca
zobowiązany jest umożliwić bezpieczny dojazd środków transportowych na miejsce dostawy oraz rozładunek w czasie do 2 godzin od podstawienia środków
transportowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozładunku. Z chwilą rozładunku towaru na Nabywcę przechodzi
odpowiedzialność za towar wraz z ryzykiem jego utraty lub uszkodzenia.

14.

W przypadku, gdy Nabywca dokonuje odbioru towaru z magazynu Sprzedawcy własnym transportem, przejmuje na siebie odpowiedzialność za towar w momencie
wydania towaru z magazynu Sprzedawcy osobie prowadzącej środek transportu Nabywcy.

15.

Nabywca zobowiązany jest skontrolować stan dostawy - jakość, ilość i asortyment dostarczonych towarów, stan opakowań, zabezpieczenie towaru w transporcie,
natychmiast po ich dostarczeniu (wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania, a także natychmiast zgłosić Sprzedawcy
w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie oraz umożliwić przedstawicielowi Sprzedawcy zbadanie, w niezwłocznym terminie, nienaruszonych towarów.
Dokonanie przez Nabywcę odbioru towarów bez ich zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu towarów będzie uważane za potwierdzenie, że
towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i że posiadają prawidłowe cechy i właściwości.

16.

W razie stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego towaru po dokonaniu rozładunku, Nabywca jest obowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym
Sprzedawcę i zabezpieczyć towar w stanie nienaruszonym. Montaż reklamowanego materiału lub jakiekolwiek inne jego wykorzystanie w czasie rozpatrywania reklamacji
grozi utratą prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

17.

Zalecenia transportowe oraz dotyczące przechowywania wyrobów a także zakres stosowania wyrobów zostały określone w "Warunkach stosowania, transportu
i przechowywania wyrobów ocynkowanych oraz powlekanych powłoką organiczną".

18.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru do momentu całkowitej zapłaty za ten towar przez Nabywcę.

19.

Jeśli Nabywca nie zapłaci za towar w określonym terminie, Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu tego towaru, jak również żądać odszkodowania w przypadkach, gdy
towar został uszkodzony lub gdy wartość towaru została obniżona wskutek montażu lub przetworzenia.

20.

W przypadku, gdy towar został wyprodukowany na indywidualne zamówienie Nabywcy, Sprzedawca ma prawo do dodatkowej opłaty w wysokości 50% wartości towaru
będącego przedmiotem zwrotu.

21.

W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, zgodnie z art.558 Kodeksu Cywilnego wyłączona zostaje rękojmia, chyba, że strony postanowią inaczej.

22.

Dla materiałów niestandardowych (wyprodukowanych jednorazowo na zamówienie nabywcy) takich jak: płyty warstwowe, płyty termoizolacyjne, blachy trapezowe,
panele dachowe, panele ścienne, kasety ścienne, blachy dachówkopodobne, kasetony elewacyjne zastosowanie mają odpowiednie przepisy zawarte w Ogólnych
Warunkach Sprzedaży oraz Kartach Gwarancyjnych wystawionych przez producentów poszczególnych towarów.

23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

24.

Sprawy sporne rozstrzygane będą na drodze arbitrażu przez Sąd Arbitrażowy w Radzionkowie przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Tarnowskich Górach, zgodnie z
zasadami arbitrażu określonymi w Regulaminie tego Sądu.

WARUNKI STOSOWANIA, TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA
WYROBÓW OCYNKOWANYCH ORAZ POWLEKANYCH POWŁOKĄ ORGANICZNĄ

1.

Wyroby wykonane z blach ocynkowanych oraz z blach ocynkowanych i powlekanych powłoką organiczną nie mogą pozostawać w kontakcie
z przedmiotami skorodowanymi, agresywnymi środkami chemicznymi, elementami wykonanymi z miedzi oraz cieczą wypływającą z rur miedzianych itp.

2.

Wyroby wykonane z blach ocynkowanych oraz z blach ocynkowanych i powlekanych powłoką organiczną powinny być stosowane zgodnie
z projektami technicznymi, opracowanymi z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, postanowień oraz zaleceń montażowych
producenta.

3.

Dla wyrobów ocynkowanych oraz ocynkowanych i powlekanych powłokami organicznymi w postaci: arkuszy płaskich, kręgów, taśm w krążkach, taśm w pasach,
służących - poprzez ich przeróbkę (cięcia, wytłoczenia, wygięcia, malowania, itp.) do produkcji wyrobów budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego,
należy przyjąć zakres stosowania jak dla gotowych wyrobów budowlanych.

4.

Blachy stalowe z powłoką cynkową i powlekane mogą być stosowane w środowiskach wg zakresu stosowania powłok malarskich określonego w Polskich Normach
lub aprobatach technicznych.

5.

W czasie transportu towar powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem i zamoczeniem.

6.

Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych wyrobu i opakowania. Przy rozładunku ręcznym należy unikać
przesuwania arkuszy, aby nie zarysować powierzchni powłoki.

7.

W przypadku zamoknięcia należy blachy rozpakować i dokładnie wysuszyć. Blachy ocynkowane (alucynkowe) przed dłuższym magazynowaniem należy pokryć
warstwą oleju konserwującego i składować stosując przekładki pomiędzy arkuszami zapewniające cyrkulację powietrza.

8.

W czasie przechowywania wyroby chronić przed szybkimi zmianami temperatury oraz wilgotności powietrza, które mogą spowodować kondensację pary wodnej.
Niedotrzymanie tego może być przyczyną wystąpienia plam korozyjnych (blachy ocynkowane) oraz uszkodzenia powłoki lakierowanej (blachy powlekane).
Maksymalny czas magazynowania nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty produkcji pod rygorem utraty gwarancji.

9.

W przypadku konieczności krótkotrwałego pozostawienia blach na otwartej przestrzeni (podczas wykonywania robót montażowych), należy zapewnić pochylenie
wzdłuż każdego arkusza celem odprowadzenia wilgoci. Należy zastosować elementarną osłonę zapewniającą przewiewność.

10. Nie zaleca się przechowywania blach powlekanych (trapezowych, falistych, blachodachówki, arkuszy, elementów giętych) oraz płyt warstwowych z folią ochronną
przez okres dłuższy niż 3 tygodnie. W przypadku dłuższego składowania folię ochronną należy bezwzględnie usunąć z każdego arkusza (płyty), oddzielić od siebie
przekładkami, zapewnić pochylenie celem odprowadzenia wilgoci oraz zastosować elementarną osłonę zapewniającą przewiewność. Odległość składowanej blachy
od podłoża winna wynosić min. 200mm. Te same zalecenia należy stosować do blach powlekanych nie zabezpieczonych folią ochronną oraz blach ocynkowanych.
Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować wulkanizacją folii ochronnej z blachą, problemem z usunięciem warstwy kleju spod folii, wystąpieniem
przebarwień na lakierze, wystąpieniem korozji.
11. Przed zamontowaniem blach na obiekcie folię ochronną należy bezwzględnie usunąć. Miejsca prowadzenia prac - montażu, przykręcania itp. powinny być
uprzątnięte tak, aby nie pozostały na nich żadne zanieczyszczenia mogące spowodować uszkodzenia powłok.
12. Do cięcia blach ocynkowanych oraz powlekanych nie wolno używać narzędzi typu szlifierka kątowa, powodujących wyżarzanie krawędzi blach. W tym celu stosować
należy wyłącznie narzędzia tnące w tzw. "zimnym reżimie cięcia".
Ekopol Górnośląski Holding nie bierze odpowiedzialności za wystąpienie w/w niekorzystnych zjawisk na blachach przechowywanych niezgodnie
z powyższymi zasadami.

